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Sinteza articolului 

- Rectorul USV, 
propus oficial de 
primarul Ion Lungu 
pentru titlul de 
Cetăţean de Onoare 

obiectivdesuceava.ro 
09.09.21 

- Rectorul Universității „Ştefan cel Mare” Suceava, prof. univ. dr. ing. 
Valentin Popa, va fi Cetățean de Onoare al municipiului Suceava. Un 
proiect de hotărâre al Consiliului Local va fi supus aprobării de către 
primarul Ion Lungu, cel care a inițiat de altfel acest demers și care a făcut 
un anunț oficial în conferința săptămânală de presă de miercuri, 8 
septembrie. 
„Așa cum am promis, în ședința ordinară a Consiliului Local Suceava din 
data de 30 septembrie voi propune ca domnul rector Popa să fie 
desemnat Cetățean de Onoare al municipiului Suceava. Acest titlu îi va fi 
acordat pentru faptul că a reușit să înființeze Facultatea de Medicină la 
Suceava, dar și pentru faptul că, în perioada în care era ministru al 
Educației a aprobat construirea  Grădiniței din cartierul Ițcani”, a 
declarat primarul municipiului Suceava, Ion Lungu. 
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- Peste 500 de locuri 
fără taxă disponibile 
pentru admiterea 
din septembrie 

ziare.com 
08.09.21 

- Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) a anunţat că sesiunea 
septembrie a concursului de admitere a debutat luni, 6 septembrie, şi se 
va desfăşura până pe 13 septembrie (fără zilele de sâmbătă şi duminică) 
pentru specializările unde nu există probe, respectiv 10 septembrie, 
pentru specializările unde există probe. 
Oferta USV pentru această sesiune conţine un total de 523 de locuri fără 
taxă, dintre care 290 la studiile de licenţă, iar 233 la studiile de masterat. 
Acestora li se adaugă locurile disponibile cu taxă, după cum urmează: 
1036 la licenţă (forma de învăţământ cu frecvenţă), 493 la masterat, 46 
la conversie profesională şi 208 la licenţă învăţământ la distanţă. Pentru 
etnicii români de pretutindeni, în sesiunea septembrie mai sunt 

centruldepresa.ro 
08.09.21 

https://www.obiectivdesuceava.ro/local/rectorul-usv-propus-oficial-de-primarul-ion-lungu-pentru-titlul-de-cetatean-de-onoare/
https://www.obiectivdesuceava.ro/local/rectorul-usv-propus-oficial-de-primarul-ion-lungu-pentru-titlul-de-cetatean-de-onoare/
https://www.ziarelive.ro/stiri/rectorul-universitatii-din-suceava-profunivdr.html
https://www.ziarelive.ro/stiri/rectorul-universitatii-din-suceava-profunivdr.html
http://www.intermediatv.ro/2021/09/08/rectorul-valentin-popa-viitor-cetatean-de-onoare-al-municipiului-suceava/
http://www.intermediatv.ro/2021/09/08/rectorul-valentin-popa-viitor-cetatean-de-onoare-al-municipiului-suceava/
https://www.monitorulsv.ro/Ultima-ora-local/2021-09-08/Rectorul-universitatii-din-Suceava-profunivdr-Valentin-Popa-va-fi-Cetatean-de-Onoare-al-municipiului-Suceava
https://www.monitorulsv.ro/Ultima-ora-local/2021-09-08/Rectorul-universitatii-din-Suceava-profunivdr-Valentin-Popa-va-fi-Cetatean-de-Onoare-al-municipiului-Suceava
https://suceavalive.ro/rectorul-usv-valentin-popa-va-fi-cetatean-de-onoare-al-municipiului-suceava/
https://suceavalive.ro/rectorul-usv-valentin-popa-va-fi-cetatean-de-onoare-al-municipiului-suceava/
https://www.svnews.ro/rectorul-usv-valentin-popa-cetatean-de-onoare-al-municipiului-suceava-la-propunerea-primarului-ion-lungu/265708/
https://www.svnews.ro/rectorul-usv-valentin-popa-cetatean-de-onoare-al-municipiului-suceava-la-propunerea-primarului-ion-lungu/265708/
https://www.ziar.com/news=13783772
https://www.ziar.com/news=13783772
http://www.bitnews.ro/rectorul-usv-valentin-popa-cetatean-de-onoare-al-municipiului-suceava-la-propunerea-primarului-ion-lungu.html
http://www.bitnews.ro/rectorul-usv-valentin-popa-cetatean-de-onoare-al-municipiului-suceava-la-propunerea-primarului-ion-lungu.html
https://www.radiotop.ro/actualitate/rectorul-valentin-popa-aproape-cetatean-de-onoare-al-sucevei.html
https://www.radiotop.ro/actualitate/rectorul-valentin-popa-aproape-cetatean-de-onoare-al-sucevei.html
http://centruldepresa.ro/stiri/rectorul-universitatii-din-suceava-prof-univ-dr
http://centruldepresa.ro/stiri/rectorul-universitatii-din-suceava-prof-univ-dr
https://ziare.com/suceava/stiri-actualitate/peste-500-de-locuri-fara-taxa-disponibile-pentru-admiterea-din-septembrie-8557710
https://ziare.com/suceava/stiri-actualitate/peste-500-de-locuri-fara-taxa-disponibile-pentru-admiterea-din-septembrie-8557710
http://centruldepresa.ro/stiri/peste-500-de-locuri-fara-taxa-disponibile-pentru-admiterea-din-septembrie
http://centruldepresa.ro/stiri/peste-500-de-locuri-fara-taxa-disponibile-pentru-admiterea-din-septembrie


disponibile 110 locuri la ciclul de studii de licenţă şi 195 la cel de masterat. 
În ceea ce priveşte studiile doctorale, USV scoate la concurs 25 de locuri 
bugetate şi 78 cu taxă. Alte 11 locuri sunt destinate etnicilor români de 
pretutindeni. 
„Pentru a fi admişi, candidaţii au obligaţia să se înmatriculeze cel târziu 
până la data de 20 septembrie, altfel vor pierde locul ocupat în urma 
înscrierii. Reamintim că toţi candidaţii care se înmatriculează şi devin 
studenţi ai USV vor primi un sprijin material sub forma unui laptop sau 
a unei tablete, însoţite de o cartelă SIM cu abonament de date cu o durată 
de valabilitate de minim 9 luni şi cu minimum 50 GB pe lună. În plus, 
peste 30% dintre viitorii studenţi pot primi anual burse, cu valori 
cuprinse între 600 şi 1.100 lei. De aceste burse pot beneficia studenţii 
care au depus la dosar diploma de bacalaureat în original sau – pentru 
promoţia din anul în curs, dacă liceul nu a eliberat diploma de 
bacalaureat – adeverinţa de absolvire în original, studenţi care nu au mai 
urmat un alt program de studii pe locuri bugetate” a transmis USV. 
Universitatea a explicat că, indiferent de poziţia pe care o ocupă în 
clasament, candidatul care se înmatriculează are şansa obţinerii unui loc 
bugetat, având în vedere că unii dintre colegii lui care sunt plasaţi pe un 
loc superior au fost admişi şi la alte programe de studiu din USV sau la 
alte universităţi, fapt care generează modificări în ierarhie. De asemenea, 
la anumite programe de studiu, primii trei studenţi înmatriculaţi cu taxă 
vor primi, pentru primul an de studiu, burse în valoare egală cu taxa de 
şcolarizare pe care ei ar trebui să o plătească. 
„Evidenţiem şi faptul că studenţii care ocupă, în urma înmatriculării, un 
loc cu taxă vor putea trece pe un loc bugetat (fără taxă) graţie rezultatelor 
obţinute pe parcursul şcolarizării, chiar şi în timpul primului an de 
studiu. Menţionăm că lista studenţilor care ocupă un loc fără taxă se 
reface la începutul fiecărui an universitar, pe baza rezultatelor obţinute 
în sesiunile de examene” se mai arată în comunicatul USV. 

 

 

 


